Onderwijs op afstand.
Beegden, 03-04-2020
Betreft; voortgang onderwijs op afstand.

Beste ouder(s) / verzorger(s),
In de vorige infobrief heb ik aangegeven dat we bij verlenging van de scholensluiting het
onderwijs op afstand verder uitbouwen. Hierover ontvangt u bij dezen informatie. De
groepen zullen hierover vrijdag of zaterdag informatie verspreiden die specifiek geldt
voor de betreffende groep. Dit gebeurt via het ouderportaal. Wij willen tegemoetkomen
aan die leerlingen die graag aan de slag gaan met nieuw aanbod, tegelijkertijd wil ik
benadrukken dat wij niet verwachten dat ouders onze taak thuis overnemen! Wanneer
het lukt is dat prima, wanneer het niet lukt is dat ook geen probleem!!! Wanneer de
scholen weer opengaan zullen wij inspelen op de onderwijstijd die nu verloren gaat. Dat
is ook onze taak. Afgelopen donderdag heb ik hierover al met het team gesproken, er
zijn al concrete ideeën hoe hiermee om te gaan. Daarover berichten is nu te vroeg, de
aanpak hangt immers mede af van de duur van de sluiting. Het helpt de leerkrachten als
u naar hen toe aangeeft of het thuis lukt of niet.
Hoe gaan we de komende weken te werk?






Het contact met de leerlingen wordt geïntensiveerd. De afgelopen weken werd
er minstens twee keer per week gereageerd op vragen, mails of anderszins
(afgelopen week was dit al opgeschroefd). Vanaf maandag zullen leerkrachten
elke dag actief beschikbaar zijn, behalve wanneer ze ingezet worden voor de
noodopvang! Hoe doen ze dit?
Er worden verschillende varianten gehanteerd. Zo zijn er leerkrachten die
via ‘teams’ bellen met leerlingen, al dan niet met beeld. Leerkrachten zijn via de
chat in ‘Teams’ of via het Ouderportaal of mail bereikbaar voor vragen. Het is niet
de bedoeling dat leerlingen zelf gaan bellen met de leerkracht of de chatfunctie
gebruiken om met klasgenootjes te chatten. Uiteraard kunt u of uw zoon/dochter
altijd een belverzoek achterlaten. Leerkrachten nemen dan zo snel mogelijk
contact op.
Nieuw aanbod. De groepen gaan vanaf maandag 6 april óók met nieuw aanbod
werken. Leerlingen worden door de leerkrachten uitgenodigd om deel te nemen
aan een instructiemoment. Sommige leerkrachten doen dit door een rooster te
verspreiden, waarop te zien is wanneer ze online zijn. Uw zoon/dochter kan dan
via ‘teams’ een instructie volgen. Sommige leerkrachten doen dit live, anderen
nemen vooraf een filmpje op en laten dit zien (of u kijkt wanneer het u uitkomt).
Op dat moment zijn ze bijvoorbeeld beschikbaar voor vragen via de chatfunctie.
Ook zullen er leerkrachten zijn die vooral werken met filmpjes vanuit de
methodes. Bovenstaand is sterk afhankelijk van de leeftijd/de groep, het soort
instructie en verwerking. U zult hierin dus verschillen gaan bemerken wanneer u
meerdere kinderen heeft die naar school gaan. Het team probeert hier rekening
mee te houden. Of het lukt en uitpakt zoals bedacht moeten we samen gaan









beleven. Laat het de leerkracht weten of het werkbaar is voor u en voor uw
kind(eren).
Herhaling. Als de scholen weer opengaan zal het aanbod dat vanaf 6 april
geboden wordt opnieuw de revue passeren. Op die manier ontvangt elke leerling
het aanbod! Er zullen dus geen leerlingen vergeten worden, uiteraard doen wij
hierin ook een beroep op u; kijk goed met uw kind mee, stel uw kind gerust
wanneer iets niet lukt of niet duidelijk is. Dit brengt me bij het volgende;
Sociaal – emotionele ontwikkeling. Vorige week sloot ik de infobrief af met
een stukje over welbevinden. Deze crisis raakt de hele wereld, van dichtbij maken
we mee dat familieleden en/of bekenden ziek zijn of zelfs sterven. Kinderen
maken dit ook mee… Werken voor school kan dan voor afleiding zorgen, een foto
van het werk of juist van een andere bezigheid die de leerkracht vervolgens via
teams aan de groep kan laten zien zorgt voor verbinding met elkaar. Een
beeldbelmoment met de leerkracht is persoonlijk contact, zo ook een mail. Wij
willen vooral voorzien in regelmaat, ritme en structuur. We gebruiken daarvoor
lesstof, in de vorm van een weektaak met nu voor het eerst, lesmomentjes via de
computer. Dit werken op zich is al heel spannend voor kinderen, maar ook voor
de leerkrachten. Werkt de computer of tablet, doet internet het goed, is het
filmpje duidelijk en goed verstaanbaar, kan mama of papa helpen of zijn ze aan
het werk. Erger nog, misschien zijn ze wel ziek… Wat in ieder geval voorkomen
moet worden is dat het werken vanaf 6 april zorgt voor stress bij uw kind(eren) of
bij u!
Plusklas. Voor de leerlingen van de plusklas is ook een aparte teams-omgeving
aangemaakt. Hierin worden zij door de plusklasleerkracht begeleid. Leerlingen
kunnen naar eigen behoefte aan de slag met het materiaal (maandag wordt dit
uitgereikt) en de opdrachten in de teams-omgeving. Voor vragen omtrent de
opdrachten kunnen zij dus in die omgeving terecht.
Uitgifte pakketten. We zullen maandag 6 april opnieuw pakketten gaan
uitreiken, let op: ook voor groep 1-2 van de Tweesprong!!! Hieronder ziet u
hoe laat u het pakket kunt afhalen. Bij de Tweesprong kunnen de ouders van
groep 1-2 zich melden bij de ingang van de kleuters, groep 3-8 bij de nooduitgang
van groep 7-8, bij het voetbalveldje. Op de Zonnehof worden de pakketten
opnieuw bij het raam van de speelzaal verspreid. Niemand kan binnenkomen, hou
buiten afstand van elkaar.
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Biebboeken. De bibliotheken zijn gesloten, boeken kunnen niet geruild dan wel
ingeleverd worden. Uiteraard zullen geen boetes volgen.
Noodopvang. De vragen voor noodopvang waren de afgelopen twee weken nihil.
We zien nu een lichte stijging, maar per dag zijn de aantallen nog steeds zéér
laag. Dat is goed nieuws, want dat betekent dat het u lukt om zelf opvang te
regelen. Dit blijft n.l. erg belangrijk om contacten en daarmee verspreiding van
Corona te voorkomen! Dit is ook de reden waarom de opvang de komende weken
geclusterd blijft op BS De Bongerd. Op die manier kunnen we met minder

leerkrachten de noodopvang organiseren. Hierdoor kunnen de overige
leerkrachten zich bezig houden met onderwijs op afstand en kunnen we zieke
collega’s opvangen met elkaar. Ook nu weer wil ik de samenwerking met Okido
benadrukken. Wanneer u gebruik moet maken van noodopvang geldt dit voor de
onderwijstijd. U dient dan uw kind naar BS De Bongerd te brengen, aanmelden
kan via de link die wekelijks via het ouderportaal wordt verspreid. De voor- en
naschoolse opvang proberen de opvangorganisaties ook op de schoollocatie te
organiseren. Of dit werkbaar is / blijft wordt dagelijks beoordeeld.
Voortgang langere termijn.
We volgen dagelijks de ontwikkelingen wat betreft de getroffen maatregelen. Het is nu
koffiedik kijken hoe dit zal gaan verlopen, om die reden doen we daar geen uitspraken
over. Wat besproken is zal ik wekelijks delen.




Op stichtingsniveau is besloten dat dit schooljaar geen enkel schoolkamp, geen
enkele musical voor groep 8 en geen schoolreisje zal doorgaan… Dit besluit is met
het verstand genomen, zelfs wanneer scholen weer opengaan vinden we het niet
wenselijk om activiteiten te organiseren waarbij opnieuw groepen kinderen,
ouders en leerkrachten voortdurend dicht bij elkaar zijn. Uiteraard gaan we t.z.t.
nadenken over alternatieve activiteiten, een goed afscheid van groep 8 wordt
sowieso bedacht en genomen!!!
Een aantal groepen hebben de afgelopen periode met Padlet gewerkt. We hadden
toen nog niet de beschikking over de afgeschermde ‘Teams’ omgeving. Om ervoor
te zorgen dat ouders en kinderen niet tussen diverse omgevingen moeten
schakelen zal de Padlet verwijderd worden en zal er in ‘Teams’ per groep een
kanaal worden aangemaakt waar nieuwtjes gedeeld kunnen worden. Zo staat alle
informatie op één plek.

Ik wens iedereen opnieuw en goede gezondheid, gelukkig wordt het in de natuur nu
echt lente… Ziet de wereld er toch weer wat vriendelijker uit…
Hou s.v.p. alle maatregelen voor ogen, ook nu het dit weekend mooi weer wordt.
Laten we er samen voor blijven knokken dat de verspreiding een halt toe geroepen
wordt. Ieder van ons kan hierin zijn steentje bijdragen.
Met vriendelijke groet,
Bart Smeets.

